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DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS PATALPŲ PRITAIKYMO ASMENIMS,
TURINTIEMS JUDĖJIMO NEGALIĄ, ĮVERTINIMO
Atsakydami į Jūsų 2018-10-29 raštą Nr. (1.39E) 7R-7049 (toliau – raštas), kuriuo
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų
departamentas), buvo persiųsta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2018-10-23 pažyma
Nr. 4D-2018/1-749 ,,Dėl X skundo prieš Laisvės atėmimo vietų ligoninę“, teikiame atsakymus
(paaiškinimus) į rašte pateiktus klausimus ir pavedimus.
Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai (reikalavimai fizinės aplinkos pritaikymui
žmonių su negalia reikmėms nustatyti Statybos techninio reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai
ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317) nenustato, jog gydymo įstaigose
absoliučiai visos gyvenamosios patalpos/palatos būtų pritaikytos asmenų su negalia reikmėms.
Pirmiau minėtame ir kituose teisės aktuose keliami reikalavimai fizinę aplinką asmens sveikatos
priežiūros įstaigose pritaikyti taip, kad pacientams su negalia būtų užtikrintas tinkamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Rekonstruojant ir remontuojant buvusių
Pravieniškių gydymo ir pataisos namų pastatus bei juos pritaikant gydymo įstaigai (Laisvės
atėmimo vietų ligoninei – toliau – LAVL) į teisės aktų reikalavimus buvo atsižvelgta ir dalis
viduje įrengiamų patalpų buvo pritaikytos asmenų su negalia reikmėms. Įstaigoje buvo įrengta 10
vietų pilnai pritaikytų asmenims su negalia ir 3 vietos pritaikytos iš dalies.
Pastate 13D3p remontas atliktas 2016-09-05 pagal 2016-07-07 Remonto darbų
sutartį Nr. 57-46. Šiame pastate (13D3p 3) sumontuotas liftas, atliktas visų patalpų dažymas,
įrengta 2 vietų kamerų tipo palata Nr. 207 su pilnai pritaikytu sanitariniu mazgu asmenims su
negalia (įrengtos atramos, rankenos, pagalbos iškvietimo sistema, praplatintos sanitarinio mazgo
durys), 3 vietų kamerų tipo palata Nr. 206 su iš dalies pritaikytu sanitariniu mazgu (sumontuoti
ranktūriai, nedidelė patalpa, siauros durys) ir III aukšte įrengtas specialiai asmenims su negalia
pritaikytas sanitarinis mazgas su dušu ir klozetu. Gyvenamosios kameros (palatos) Nr. 206 durų
angos plotis (104 cm) yra didesnis nei standartinio neįgaliojo vežimėlio plotis (62 cm), vežimėlis
pro kameros duris telpa. Neįgalus pacientas vežimėliu gali privažiuoti prie pat sanitarinio mazgo
durų (plotis 64 cm) ir į vidų patekti pritvirtintų turėklų pagalba. Palatos sanitarinio mazgo
patalpoje įrengtas klozetas, praustuvas ir ranktūriai, o šalia esanti dušo patalpa buvo numatyta tik
tam atvejui, jeigu kamerų tipo palatoje, esant būtinumui, reikėtų apgyvendinti nuteistuosius pagal
kitas medicinines indikacijas, kadangi negalią turintys suimtieji / nuteistieji maudytis lydimi į
pastato aukšte jiems įrengtas dušo patalpas (su ranktūriais ir pagalbos iškvietimo sistema). Dušo
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patalpoje yra kilimėliai. Į dušo patalpą pacientas patenka įrengtu liftu, lydimas budinčio pareigūno
bei judėti su neįgaliojo vežimėliu padeda gydomojo skyriaus tvarkinys.
Pastate 11D3p remontas atliktas 2016-07-19. Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA20-160719-00229 SUA-496-(15.45). Buvo atliktas visų patalpų dažymas, įrengtos dvi 2 vietų
kamerų tipo palatos (Nr. 106 ir Nr. 107) su pilnai pritaikytu sanitariniu mazgu asmenims su
negalia. Prie įėjimo į šį pastatą įrengtas pandusas.
Pastate 6D3p remontas atliktas 2012-06-25. Šiame pastate buvo įrengta 4 vietų
kamerų tipo palata Nr. 107 su pilnai pritaikytu sanitariniu mazgu asmenims su negalia. Prie įėjimo
į pastatą sumontuotas keltuvas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, tirdamas suimtųjų ir nuteistųjų skundus ne kartą vertino LAVL
fizinės aplinkos pritaikymą asmenims su negalia ir savo pažymose taip pat nurodė, kad fizinė
aplinka asmenims su negalia šioje įstaigoje yra pritaikyta pakankamai: įrengtas liftas, yra
pritaikytų vonios/tualeto kambarių (su ranktūriais ir pagalbos iškvietimo sistema), be to, yra
galimybė pasinaudoti pagalbininkų – įstaigos darbuotojų paslaugomis, skyriuose budi sveikatos
priežiūros specialistai bei apsaugos ir priežiūros pareigūnai.
Pacientui atvykus į LAVL, jo sveikatos būklė vertinama jau Priėmimo-skubios
pagalbos skyriuje, kuriame taip pat įvertinama ar jam yra reikalinga specialiai pritaikyta fizinė
aplinka, tuo atveju, jei pacientas turi fizinę negalią. Išanalizavus turimą medicininę dokumentaciją
ir kitą reikalingą faktinę medžiagą, darytina išvada, kad gydymosi LAVL laikotarpiais nuteistieji
Y (laikotarpiu nuo 2017-05-24 iki 2018-07-27) ir X (laikotarpiu nuo 2017-12-07 iki 2018-01-03)
buvo laikomi Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje jų sveikatos būklę atitinkančiomis
sąlygomis, kadangi šie pacientai neįgaliojo vežimėliais naudojosi iš dalies. Detalesnę informaciją
apie šių pacientų laikymo sąlygas ir paaiškinimus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui yra
pateikusi LAVL administracija 2018-07-23 raštu Nr. S-3604 ,,Dėl informacijos Seimo
kontrolieriui pateikimo“ ir 2018-10-26 raštu Nr. S-5098 ,,Dėl informacijos apie siūlymų
(rekomendacijų) nagrinėjimą pateikimo“.
Atsakydami į Jūsų rašte pateiktą nurodymą imtis priemonių, kad asmenų su negalia
laikymo LAVL pažeidimai būtų pašalinti, informuojame, jog Kalėjimų departamento Sveikatos
priežiūros skyriaus specialistai susidariusią situaciją aptarė su LAVL administracija ir
rekomendavo, kad atvykusius pacientus paskiriant į konkrečias palatas būtų atidžiau įvertinamas
jų poreikis fizinės aplinkos pritaikymui. Taip pat informuojame, kad šiuo metu vykdomas LAVL
pastato 3D2p paprastasis remontas, įrengiant pirmame aukšte gyvenamas patalpas, sanitarinius
mazgus, dušus, poilsio kambarį bei virtuvėlę, pritaikytus žmonėms su negalia. Prie pastato bus
įrengtas techninius reikalavimus atitinkantis pandusas į nuteistųjų pasivaikščiojimo kiemą.
Remontą planuojama baigti 2018 m. gruodžio mėn. ir tuomet iš pastato 13D3p (Slaugos ir
palaikomojo gydymo skyrius) nuteistieji, judantys neįgaliojo vežimėlio pagalba, bus perkelti į
šias patalpas.
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